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FLIGHT STRIP(Uçuş Şeridi) YÖNETİMİ - KULE ( TWR )

1. Giriş
ATC uçuş şeridi yönetimi, uçak yönetimini sağlamak ve kontrol ederken güvenliği artırmak için önemli 
bir noktadır.

Gerçek havacılıkta, bir uçuş şeridi, hava trafik kontrolündeki (ATC) bir uçuşu izlemek için kullanılan küçük bir 
kağıt şerididir.
Modern ATC'de, bir uçuşta açıklama yapmanın, verilen talimatların yasal bir kaydını tutmanın, diğer 
kontrolörlerin anında neler olduğunu görmesini ve bu bilgiyi içeri giren diğer kontrolörlere iletmesini 
sağlamak için hızlı bir şekilde kullanılır. 
Modern ATC'de kağıt uçuş şeritlerinin kullanımı, belirli bilgisayarlarda görüntülenen elektronik uçuş 
şeritleri ile değiştirilmek üzere kaybolur.

2. Uçuş şeridi ve etiket gösterimi

2.1. Uçuş şeridi gösterimi

Uçuş şeridi, uçuş planı verilerinin ekstraksiyonunu ve ayrıca ekstra bazı etiketleri içerir.

IVAO'da bir uçuş şeridi şöyle temsil edilir:

Gerçek uçuş şeridine bir örnek:

Size bir tip uçuş şeridi sunuyoruz, ancak dünya genelinde çeşitli düzenleri bulunmaktadır. 
IVAO bunlardan birini seçti.
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2.2. Etiketler gösterimi

Etiketler, kendisine yardımcı olması için hava trafik kontrolörü tarafından bir uçuş şeridine yerleştirilen veridir

 Hava Aracı yönetimi
 Verinin unutulmaması
 Diğer ATC tarafından ek bir sohbet etmeksizin verilen iznin alınması
 Bir sonraki ATC'ye uçaklara herhangi bir ek sohbet etmeden verilen izni gönderme

Etiketler, kırmızı kare ile vurgulanan bölgede bulunur.
Aşağıdaki örnekte etiketler; 060 ve LUGEN'dir:

Etiketleri yerleştirdikten sonra, radar üzerindeki havaaracı görünümü

Aşağıdaki örnekte etiketler boştur:

ATC, kontrol amaçları için artık gerek duyulmadığında, şerit üzerinde sadece gerekli verileri güncel 
tutacak ve etiketi uçuş şeridinden çıkartacaktır.

Etiket güzergahı seçeneklerinde "RELEASE'teki boşluk kaldır" seçeneğini belirlemenizi öneririz.

2.3. Etiketler türleri

Bir uçuş şeridinde 2 etiket vardır:

 Yol noktası etiketi
 Uçuş seviyesi veya yükseklik etiketi

Örneğimizde:
 Yol noktası etiketi = LUGEN
 Uçuş seviyesi etiketi = 060
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3. Etiketlerin Ground ve Delivery için kullanımı:

3.1. IFR yönetimi için

Her IFR uçağıyla yer yönetiminin amacı, kendisine izin vermek ve kalkış pistine doğru taksi yapmak için 
talimat vermektir.

İlk IFR izni, normalde şunları içerir: IFR çıkış prosedürü(SID), kalkış pisti, başlangıç tırmanış(initial Altitude) 
uçuş seviyesi(Flight Level) veya yüksekliği, transponder kodu.

Zemin üzerinde en iyi yol,  platforma yeni bağlanan hava trafik kontrolörü (ATC) için etikette yararlı 
veriler hazırlamak ve ayarlamaktır. 

Etiketler herhangi bir zamanda da şeride girilebilir.
 Bağlantıdan hemen sonra
 İlk radyo bağlantısı kurulduğunda
 Kleransı geri okuma yaptıktan sonra (ÖNERİLİR)
 Uçak taksiyle başlayacakken
 Kuleye veya bekleme noktasına transferden hemen önce.

 Verimliliği sağlamak için, etiketleri aksatmayın. Bu, bir ATC için çok önemlidir. Özellikle yoğun trafikte!

Bunun birçok avantajı vardır:
 Yer kontrolörü, IFR kleransın bir pilota teslim edilip edilmediğini biliyor. Kleransın geri

okumasından sonra hemen geri gitme ve motor çalıştırma verilebilir. ( Etiketleri unutmayın )
 Yer kontrolörü, pilotun kısa sürede hareket edip etmeyeceğini bilir. Onay alan bir pilot, geri

gitme veya taksi çağrısı yapmayan bir pilottan daha kısa sürede değerlendirecektir.
 Uçuş bilgilerinin etiketlerde bulunması, uçağın kalkış ve tırmanma aşamalarının en iyi şekilde

gerçekleştirilebilmesi için faydalı verileri hazırlayacaktır.

Etiket alanlarında hangi bilgileri ayarladınız?

 Üst ünite tarafından istenen herhangi bir uçuş seviyesi veya irtifası

 Üst ünite tarafından istenen pist istikameti veya SID. Bu verileri uçuş şeridine giriniz!

SID'i yerleştirmeyi tercih ediyorsanız, etiket alanının 6 karakter ile sınırlı olduğunu ve SID'in kısaltılmış 
olarak girmeyi unutmayın.
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3.2. Örnek IFR yönetimi

Örneğimizde, iki IFR uçağımız olacak:

Şekil: Giriş / Çıkış penceresinde, LFRS havaalanından 2 giden IFR uçağı gösterilmektedir

İlk olarak hava aracı klerans talebinde bulunacak; Geri Okumadan sonra verileri etiketlere yerleştirelim:

İkinci uçak da izin talep edecek; okuduktan sonra verileri bu ikinci uçağın etiketine yerleştirelim:

In / Out pencerelerinin de bu etiketlerle güncellendiğine dikkat edin:
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Şekil sadece yere inen 2 IFR uçağı, birisi hareket halindeyken diğeri de kapıda gösteriliyor.

Uçak transponder modu bekleme modunda (STBY) olduğunda uçak etiketlerinin gösterilmediğini unutmayın.

Uçak transponder modunu alt kodlayıcıya (TX, veya bazen Sierra veya Charlie olarak adlandırır) 
ayarladığında, hava trafik kontrol birimi tarafından ayarlanan etiketler radar ekranında (burada 070 ve 
LUGEN) görüntülenir.

3.3. VFR yönetimi için

VFR uçakları ile yer yönetiminin amacı, özellikle de rota doldurulmadığında, her VFR uçuşunun amacının 
ne olduğunu bilmektir (rota, bazı özel durumlar haricinde VFR uçuşu için isteğe bağlıdır). Hava trafik 
kontrolörü, uçakların niyetini tam olarak bildiğinde, uçakta kalkış pistine taksi isteyebilir.

Yer üzerinde en iyi yol, yeni hava trafik kontrolörü (ATC) için etikette yararlı veriler hazırlamak ve 
ayarlamaktır. VFR uçuşları için yararlı veriler, VFR çıkış noktaları, ilk varış noktası veya VFR manevra 
türü olabilir.

Etiketler herhangi bir zamanda da şeride girilebilir.
 Bağlantıdan hemen sonra
 İlk radyo bağlantısı kurulduğunda
 VFR klerans geri okunduktan sonra(ÖNERİLİR)
 Uçak taksiyle başlayacakken
 Kuleye aktarmadan hemen önce veya bekleme noktasında.
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Verimlilik sağlamak için, klerans geri okunduktan sonra etiketleri giriniz.

Bunun birçok avantajı vardır:
 Yer kontrolörü, kleransın pilota teslim edilip edilmediğini bilir. Yer kontrolörü, kleransın geri

okunmasını aldıktan sonra motor çalıştırma iznini verebilir.
 Yer kontrolörü, pilotun kısa süre hareket edip etmeyeceğini bilir. Onay alan bir pilot, taksi

çağırmayan bir pilota kıyasla daha kısa sürede değerlendirelecektir
 Uçuş bilgilerinin etiketlerde bulunması, uçağın kalkış ve tırmanma aşamalarının en iyi şekilde

gerçekleştirilebilmesi için faydalı verileri hazırlayacaktır.

Etiket alanlarında hangi bilgileri ayarladınız?

 Üst ünite tarafından istenen herhangi bir uçuş seviyesi(VMC dahilinde) veya irtifası

 VFR çıkış noktaları, ilk varış noktası yazılabilir.

3.4. VFR örneği

K, DW gibi yayınlanmış çıkış noktalarını veya NW1, SE3 gibi çıkış noktaları.

N, W, E, S gibi manyetik koordinatları veya bunların NW gibi bir kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

Uçak bir havaalanı üzerinde Pattern gerçekleştirmek istiyorsa PATTERN veya PATTERN veya tercih 
ettiğiniz başka bir terim kullanabilirsiniz. ( '' PTTRN '' ÖNERİLİR )

Uçuş noktası, düzeltme veya radyo navigasyon işareti veya coğrafi yer işareti gibi ilk varış noktasını kullanın
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Bu bölümde yalnızca kule görüşünü sunacağız. Kule hava trafik kontrolörü yerden sorumluysa, önceki 
bölümü okumalıdır.

4.1. Outbound(Gidiş)

IFR uçakları kontrol ederken, uçuş şeridinin bir sonraki kontrolör için doğru parametreleri içerecek 
şekilde değiştirip çıkarmayacağından emin olmalısınız.
Yol işaretinin ve uçuş seviyesinin veya yükseklik etiketinin verilen kalkışıyla uyumlu olduğunu 
doğrulamanız gerekir.

Bu etiketler, potansiyel ayırma kaybını öngörmek için bir yaklaşma kontrolörü veya Saha Kontrolörü için 
çok önemlidir.

Hava trafik kontrolörü(Kule) ayrıca, trafik patterni gerçekleştiren bir uçağa etiket koyabilir.

4. Etiketlerin Tower(Kule) için Kullanımı:
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4.2. Inbound(İnen,yaklaşan)

Bir kule kontrolörü olarak, yaklaşmadan IFR uçakları alacaksınız. Etiket zaten yaklaşma ünitesinde 
yerleştirilmiş olmalıdır.

Bu tür bir örneğe sahip olabilirsiniz:
 IFR yaklaşımı için serbestse, uçuş seviyesi ve yükseklik etiketi yerine  APP etiketi konabilir.

 Yol işareti etiketi iniş için pist numarası veya gerçekleştirilen IFR yaklaşım türü olabilir.(ILS, Visual gibi)

Varış VFR uçakları için yaklaşma kontrolörü, uçuş şeridinde olduğu gibi, kulenin kontrol 
bölgesinin(CTR) giriş noktasını aşağıdaki gibi ekleyebilir:

Sizin meydanınızda Trafik Paterni yapmak isteyen bir uçağa da aşağıdaki gibi etiket bırakabilirsiniz. 




